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ก

คูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ ฉบับนี้ ผูเขียนไดจัดทํา
ขึ้ น โดยรวบรวมหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาร า งความตกลงระหว า งประเทศ ประเภทต า งๆ เช น สั ญ ญา
(contract) บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความตกลง (Agreement)
เปนตน ซึ่งผูเขีย นไดนําหลักเกณฑดังกลาวลงตีพิมพในวารสารข าวปศุสัตว ในปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๒๘๒ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๓-ธันวาคม ๒๕๕๔ หนา ๒๕-๒๗ และไดจัดทําเปนคูมือเพื่อใหมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณและ
สะดวกในการใชอางอิงในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑการตรวจพิจารณาตามคูมือฉบับนี้ เปน
หลักเกณฑที่ผูเขียนไดกําหนดเปนแนวทางในการตรวจรางอยางเปนระบบและมีหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอน
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ อีกทั้งไดยกตัวอยางเอกสารที่ไดตรวจรางเฉพาะที่มีความสําคัญมา
กล าวถึงในเนื้ อหา และแนบเป นภาคผนวกเพื่ อประกอบการพิ จารณา นอกจากนี้ ยังได แนบกฎหมายและ
ระเบี ย บที่ ต องใช ในการตรวจพิ จ ารณาด ว ย เช น พระราชกฤษฎี กาว าด ว ยการเสนอเรื่ องและการประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการกรมปศุ สั ต ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ทําใหคูมือ ฉบับนี้ เปนคูมือที่มีความสมบูรณ สามารถใชเปน
แนวทางในการตรวจร างความตกลงระหว างประเทศได ซึ่ งผูเ ขี ย นหวั งเป น อย างยิ่ งวาสํ านั กกฎหมายและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน กองปศุสัตวตางประเทศ จะนําไปใชในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
เนื่องจากขณะนี้ ผูเขียนยังคงไดรับมอบหมายใหตรวจรางความตกลงระหวางประเทศแตเพียงผูเดียว ฉะนั้น
คูมือฉบับนี้จะชวยฝกฝนใหนิติกร สํานักกฎหมาย สามารถตรวจรางความตกลงระหวางประเทศได เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานอีกทางหนึ่ง
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติ
วา “หนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่น อกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ดังกลาว” ฉะนั้น หนังสือสัญญา ๕ ประเภท ดังตอไปนี้ ตองสงใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ จึงจะดําเนินการ
จัดทําได คือ
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
(๒) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
(๓) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
(๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง
(๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
กรมปศุสัตวเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ (Competent Authority : CA) ในดานการปศุสัตว
ของรัฐบาลไทย จึงมีความจําเปนตองมีการรวมมือกับหนวยงานรัฐบาลตางประเทศตางๆ องคการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับดานการปศุสัตว เชน องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization
for Animal Health : OIE) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาติ (Food and Agriculture
Organization of The United Nations : FAO) หรือรวมมือหรือทําความตกลงกับองคการเอกชน
ตางประเทศ เชน สมาคมพิทักษสัตวแหงโลก (World Society for the Protection of Animals : WSPA)
เปนตน การลงนามความตกลงระหวางประเทศดังกลาวนั้น ตองพิจารณาเนื้อหาความตกลงนั้นๆ ประกอบ
ซึ่งความตกลงระหวางประเทศจะมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน สนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention)
เป นต น ในสว นของกรมปศุ สั ตว นั้ น ไดล งนามความตกลงกับ หนว ยงานรัฐ บาลต างประเทศต างๆ องคการ
ระหว างประเทศ และองค ก ารเอกชนต า งประเทศ ในรู ป แบบความตกลงที่ แ ตกต า งกั น ไป ได แ ก หนั งสื อ
แลกเปลี่ยน (Letter of Exchange) บันทึกขอตกลง (Letter of Agreement) แถลงการณ (Declaration)
และสัญญา (Contract) ทั้งนี้ การพิจารณาตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ มิไดพิจารณา
เพียงแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเทานั้น ยังตองพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ วาความตกลงดังกลาวมีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือไม หากมีผลผูกพัน
รั ฐ บาลไทย ก็ ต อ งส ง เรื่ อ งให ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ การส ง เรื่ อ งความตกลงระหว า งประเทศให
คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้ น จะตองถื อปฏิบัติตามนัยหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๓๕ และตามนัยหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ กลาวคือ ตองสงราง
สัญญาหรือบันทึกขอตกลงดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใหความเห็นกอน แตหากความตกลง
นั้นไมมีผลผูกพันรัฐบาลไทย และเปนความตกลงทางวิชาการก็จะตองพิจารณาตามกฎกระทรวงแบงสวน

๒
ราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อตีความใหกรมปศุสัตวสามารถลงนามความ
ตกลงระหวางประเทศนั้นๆ ได
ดังนั้ น การตรวจพิจารณารางสั ญญาและบั นทึกขอตกลงระหวางประเทศจึ งต องพิ จารณา
กฎหมายหลายฉบับ เริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตีความวาความตกลงนั้นมีผลผูกพันรัฐบาลไทย
หรือไม ตองวินิจฉัยอยางไร และที่ยากและไมมีนิติกรใดรับผิดชอบงานนี้เลย นอกจากผูเขียน คือ การอานและ
ตีความสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศใหเขาใจ รูศัพทที่เปนคําเฉพาะ ความรูในการใชภาษาอังกฤษ
จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด จากความยุงยากดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญา
และบั น ทึกขอตกลงระหว างประเทศ เพื่อกํ าหนดแนวทางให นิ ติกรอื่ น สามารถตรวจรางสั ญญาและบัน ทึ ก
ขอตกลงไดบาง และเพื่อใชเปนคูมือใหกับหนวยงานอื่นๆ ของกรมปศุสัตวที่เกี่ยวของกับ การทําความตกลงกับ
ตางประเทศใชในการพิจารณาทําความตกลงกับตางประเทศในเบื้องตน กอนที่จะสงเรื่องใหสํานักกฎหมาย
ไดตรวจพิจารณา
๑.๒ วัตถุประสงคในการศึกษา
๑. ศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ
๒. ศึ กษาวิ เคราะห กฎหมายที่ ต องใชป ระกอบในการตรวจร างสั ญญาและบัน ทึ กข อตกลง
ระหวางประเทศ ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ
๓. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศที่ตองสง
เรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และรางที่ไมตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๔. ศึกษาและวิเคราะหศัพทภาษาอังกฤษสําคัญที่ปรากฏในความตกลงระหวางประเทศ
๕. เพื่อใหสํานักกฎหมายมีคูมือในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ
เพื่อใหนิติกรสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศได
๑.๓ วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา
ผู เ ขี ย นรวบรวมข อมู ล โดยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพโดยวิ เ คราะห ข อมู ล ต า งๆ จากเอกสาร เช น
สัญญาและบั น ทึกข อตกลงระหว างประเทศ หนั งสือคํ าอธิ บ ายกฎหมายระหว างประเทศ รัฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจั ก รไทย พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และศึกษาความหมาย
ของคําศัพทจากดิกชันนารี รวมทั้งศึกษากฎหมายระหวางประเทศ เชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวาง
ประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ เปนตน
๑.๔ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. กรมปศุสัตวสามารถสามารถทําความตกลงกับตางประเทศ โดยเฉพาะดานการวิจัยดาน
การสัตวแพทย เปนประโยชนแกกรมปศุสัตว เนื่องจากมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการวินิจฉัยวาสัญญาและบั นทึก
ขอตกลงระหวางประเทศประเภทใด กรมปศุสัตวสามารถลงนามได และสัญญาและบันทึกขอตกลงประเภทใดที่
ตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๒. นิ ติ ก ร สํ า นั ก กฎหมาย และเจ า หน า ที่ ห น ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กองปศุ สั ต ว
ตางประเทศ สามารถใชตัวอยางรางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ผานการตรวจพิจารณาแลว ประกอบการตรวจ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศที่ไดรับมอบหมายได

๓
๓. กรมปศุ สั ต ว มี คูมื อหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการตรวจร างสั ญ ญาและบั น ทึ กข อตกลง
ระหวางประเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทําใหเพิ่มพูนความรูดานภาษาอังกฤษ และเทคนิคการตรวจราง
สัญญาและความตกลงระหวางประเทศแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

บทที่ ๒
ประเภทของความตกลงระหวางประเทศ
๒.๑ ความตกลงระหวางประเทศ
เนื้ อหาตั้ งแต บ ทที่ ๒ เป น ต น ไปจนจบบทที่ ๕ ผู เ ขี ย นขอเรี ย กสั ญญาและบั นทึ กข อตกลง
ระหวางประเทศวา “ความตกลงระหวางประเทศ” เพื่อใหสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งให
ความหมายของความตกลงระหวางประเทศไววา ความตกลงระหวางประเทศ คือ การแสดงเจตนาซึ่งเปน
คําเสนอ เมื่อมีคําสนองตองตรงกันจึงเกิดเปนความสัมพันธขึ้น โดยเปน การตกลงกันระหวางรัฐกับรัฐ มิไดเปน
การภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือเปนการตกลงระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน เมื่อมีการตกลงกันดังกลาวแลว จึงเกิดเปนความตกลงระหวางประเทศ
ความตกลงระหวางประเทศแบงได ๔ กลุม ดังนี้
กลุมที่ ๑
(๑) TREATY สนธิสัญญา เปนความตกลงที่มีลักษณะเปนทางการ เดิมมักทําระหวางประมุข
ของรั ฐ ที่ เ ป น พระมหากษั ตริ ย หรื อผู นํ าชั้ น สู ง เพื่ อแสดงความเป น พิ ธี การ และความยิ่ งใหญ เป น ตราสาร
สมบูรณแบบ นิยมทํากันระหวางสองประเทศ แตก็มีขอยกเวน ทํากันระหวางหลายประเทศ เชน TREATY OF
ROME
(๒) CONVENTION อนุสัญญา โดยมากทํากันระหวางหลายประเทศที่มาประชุมกันและจัด
วางบทบัญญั ติเ ปน ข อผู กพัน ขึ้ นระหว างภาคี บางที ก็จัดวางหลั กเกณฑแห งกฎหมายระหว างประเทศ เช น
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ๑๙๖๑ (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC
RELATIONS 1969)
(๓) PROTOCOL พิธีสาร ไดแก ตราสารอันบรรจุไวซึ่งความตกลงที่มีความสําคัญรองลงมา
จากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเปนตราสารตอทาย กําหนดรายละเอียด หรือแกไขสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญา ในบางกรณีอาจใชเปนการใหโอกาสภาคีที่จะเลือกไดวาตนตองการจะผูกพันในระดับใด หรือ พิธีสาร
เผื่อเลือก (OPTIONAL PROTOCOL)
(๔) AGREEMENT ความตกลง เปนตราสารที่นิยมทํากันเพราะมีความเรียบงาย ลดขั้นตอน
ของแบบแผนพิธีการตางๆ ลง
(๕) ARRANGEMENT ข อ ตกลง มี ค วามสํ า คั ญ รองลงมาจากความตกลง ใช กํ า หนด
รายละเอียดประกอบความตกลง
(๖) GENERAL ACT กรรมสารทั่วไป มีความผูกพันทางกฎหมาย เชน กรรมสารทั่วไปฉบับ
ปรับปรุงเพื่อการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศโดยสันติวิธี
(๗) FINAL ACT กรรมสารสุดทาย เปนคําแถลงสรุปรายละเอียดตั้งแตเริ่มตนจนจบ การทํา
สนธิสัญญา หรืออนุสัญญา และอาจมีขอแนะนําดวย
กลุม ที่ ๒
(๑) CHAPTER กฎบั ตร ตราสารก อ ตั้ ง องค ก ารระหว า งประเทศถื อ เป น แม บ ทในการ
ดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ เชน CHAPTER OF THE UNITED NATIONS หรือกฎบัตร
สหประชาชาติ กฎบัตรมีขอผูกพันแนนอน จึงจัดอยูในกลุมสนธิสัญญา แตมีกฎบัตรบางอยางไมมีขอผูกพันตาม
กฎหมาย เชน ATLANTIC CHAPTER ซึ่งเปนปฏิญญารวมกันระหวางอเมริกา โดยโรสเวลตและอังกฤษโดย
เชอร ชิล แถลงนโยบายรวมกันบางประการ โดยหวังว าจะทําให อนาคตของโลกดี ขึ้น แตไม มีผลผูกพั นทาง
กฎหมายแตอยางใด

๕
(๒) PACT ตราสารหลักของกลุม เชน NATO PACT (NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANIZATION PACT) เปนตราสารรวมมือกันบางประการของกลุมแอตแลนติกเหนือ
(๓) STATUE ธรรมนูญ เชน ธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรืออาจเปนธรรมนูญ
กอตั้งกลุมก็ได
(๔) ARTICLES OF AGREEMENT มาตราบท เปนตราสารกอตั้งองคกรแตมีชื่อเรียกตาง
ออกไป เชน ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND 1944
กลุมที่ ๓
(๑) Aide-Mémoire บันทึกชวยจํา
(๒) Procés-verbal บันทึกวาจา เริ่มจากมีการพบปะพูดจากันกอน ภายหลังจึงบันทึกไววา
พูดกันวาอยางไร มีสิ่งใดที่ตกลงจะใหมีผลผูกพันกัน
(๓) Memorandum บันทึก
(๔) Memorandum of Understanding บันทึกความเขาใจ
(๕) Communique แถลงการณ
กลุมที่ ๔
(๑) MODUS VIVENDI โมดุส วิเวนดิ หมายถึงความตกลงชั่วคราว ทําไวเพราะอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหนาได
(๒) DECLARATION ปฏิญญา มี ๓ ความหมาย
ประเภทที่ ๑ ความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนขอผูกพัน เชน ปฏิญญากรุงปารีส
ค.ศ. ๑๘๕๖ (DECLARATION OF PARIS 1856)
ประเภทที่ ๒ ปฏิญญาฝายเดียว เชน ปฏิญญาประกาศสงคราม (DECLARATION OF WAR)
ประเภทที่ ๓ ปฏิญญาซึ่งแถลงใหทราบถึงเจตนา ความเห็นในบางเรื่อง เชน ปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)
ทั้งนี้ ความตกลงระหวางประเทศที่ผูเขียนไดตรวจพิจารณาสวนมาเปนบันทึกความเขาใจ
(Memorandum of Understanding) ความตกลง (Agreement, Letter of Agreement) และหนังสือ
แลกเปลี่ยน (Letter of Exchange)
๒.๒ สนธิสัญญา

ความตกลงระหวางประเทศที่ผูเขียนตองยกมาอธิบายคือ “สนธิสัญญา” ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง
“หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ดังนั้น
ผูเขียนจึงขอกลาวอธิบาย ความหมายของสนธิสัญญาโดยละเอียด
สนธิ สั ญญาตามอนุ สั ญญากรุ งเวี ย นนาว าด ว ยกฎหมายสนธิ สัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969) ไดใหคํานิยามของคําวาสนธิสัญญาไวใน มาตรา ๒ ขอ ๑ (a)
วา “สนธิสัญญา” หมายความถึง ความตกลงระหวางประเทศที่ไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตางๆ
และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะไดทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับเขาดวยกัน
และไมวาจะเรียกชื่ออยางใด (“Treaty” means and international agreement concluded between
States in written form and governed by international law, whether embodied in a single
instrument or in two or more related instrument and whatever in particular designation)

๖

จากคํานิยามดังกลาวจึงแยกองคประกอบของสนธิสัญญาได ๔ ประการ ดังนี้
(๑) เปนความตกลงระหวางประเทศ
สนธิสัญญาเปนการกระทําทางกฎหมายที่ทําตั้งแตสองฝายขึ้นไป เพื่อกอใหเกิดความผูกพัน
ตามที่ไดตกลงกันไวในสนธิสัญญาระหวางภาคีของสนธิสัญญา โดยปกติคือ รัฐ แตองคการระหวางประเทศก็มี
ความสามารถเขาเปนภาคีสนธิสัญญาไดเชนกัน ตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสั ญญาระหวางรั ฐ กับ องคการระหว างประเทศหรือระหว างองค การระหวางประเทศด ว ยกั น
ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations 1986) กําหนดคํานิยามไววา “สนธิสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศซึ่งอยูภายใต
กฎหมายระหวางประเทศที่ไดทําเปนลายลักษณอักษร อยูในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้
(i) ระหวางรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐกับองคการะหวางประเทศองคการหนึ่งหรือหลายองคการ
(ii) ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ไมวาจะไดทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือ
หลายฉบับเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่ออยางใด
(“Treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in
written form :
(i) between one or more States and one or more international organizations;
or
(ii) between international organizations, whether that agreement is embodies
in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular
designation)
(๒) ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร
สนธิสัญญาทุกฉบับจะตองทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ความตกลงระหวางประเทศที่
ทําขึ้นดวยวาจา (Accord Verbal, Verbal Agreement) จึงมิใชสนธิสัญญา
(๓) ระหวางรัฐตางๆ
สนธิสัญญาตองเปนความตกลงระหวางรัฐเทานั้น มิใชความตกลงที่รัฐทํากับเอกชน อยางไรก็
ตาม องคการระหวางประเทศก็มีความสามารถเปนภาคีของสนธิสัญญาได ดังนั้น สนธิสัญญาจึงไมไดจํากัดวา
ตองเปนความตกลงระหวางประเทศหรือระหวางรัฐเทานั้น แตยังรวมถึงกรณีองคการระหวางประเทศเขารวม
เปนภาคีด วย โดยอาจเปนการทําสนธิ สัญญาระหวางรัฐกับ องค การระหว างประเทศ หรือระหวางองคการ
ระหวางประเทศดวยกันเอง
๔. อยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
สนธิ สั ญญาย อมอยู ภ ายใต บั งคั บ ของกฎหมายระหว างประเทศ มิ ใช อยู ภ ายใต บั งคั บ ของ
กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง ดังนั้น ความสมบูรณของสนธิสัญญา การมีผลใชบังคับ ผลทางกฎหมาย และ
การสิ้นสุด ตองเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ
๒.๓ หนังสือสัญญา
“หนั ง สื อ สั ญ ญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ ง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีความหมายเชนเดียวกันกับ “สนธิสัญญา” ตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)
และตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the
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Law of Treaties between States and International Organizations 1986) จึงมีรูปแบบของความตกลง
ตางๆ ที่มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน อนุสัญญา (convention) พิธีสาร (protocol) กฎบัตร (chapter)
ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act) บันทึกแลกเปลี่ยน (exchange of notes)
บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) เปนตน ดังที่ไดกลาวอธิบายมาแลวขางตน

บทที่ ๓
หลักการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
ดังที่ไดกลาวอธิบายมาแลวในบทที่ ๒ เกี่ยวกับความตกลงระหวางประเทศ สนธิสัญญา และ
หนังสือสัญญา ในบทนี้จึงขอกลาวถึงขั้นตอนการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งผูเขียนไดวิเคราะห
จากประสบการณทํางานในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ จนเกิดเปนหลักเกณฑในการตรวจราง
ความตกลงระหวางประเทศ อยางมีระบบ เปนไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ กอนที่จะกลาวถึงหลักเกณฑในการตรวจรางความตกลงระหว างประเทศ ผู เขียนขอ
กลาวถึงภาพรวมกระบวนการทํางานในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ รวมทั้งกรอบเวลาในการ
ทํางาน โดยมีขั้นตอนในการทํางาน ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง เริ่มตั้งแตไดรับมอบหมายงาน (ปจจุบันนี้ผูเขียนเปนผูพิจารณารางความตกลง
ระหวางประเทศแตเพียงผูเดียว) เมื่อไดรับมอบหมายงานแลว ใหอานบันทึกขอความแลวอานรางความตกลง
ซึ่งมีจํานวนหนาแตกตางกันไป การอานรางความตกลงรอบแรกใหอานโดย scan reading รอบสองใหอานลง
รายละเอียดที่สําคัญ รอบสามใหอานประเด็นที่เปนปญหาหรือคาดวาจะเปนปญหา ตองเขาใจรางความตกลง
อยางกระจางแจง หากขอมูลยังไมชัดเจนหรือไมเพียงพอใหหนวยงานตนเรื่องชี้แจงเพิ่มเติม ผูเขียนมีขอสังเกต
วาการใหหนวยงานตนเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมนั้นควรทําเปนหนังสืออยางเปนทางการภายใน ๑ วันนับแตไดรับเรื่อง
ควรใหชี้แจงโดยทันที มิใชเก็บเรื่องไวหลายวันแลวคอยหนังสือถามไปทีหลัง จะสงผลใหเรื่องลาชามีลักษณะ
เปนการดองเรื่องไว
ขั้นตอนที่สอง นําขอมูลมาวิเคราะหตามหลักเกณฑในการพิจารณาทั้งสี่หลักเกณฑดังที่จะได
กลาวตอไป
ขั้นตอนที่สาม สรุปเรื่องเสนอกรมปศุสัตวเพื่อลงนามความตกลงระหวางประเทศ กรณีความ
ตกลงดังกลาวไมมีผลผูกพันรัฐบาลและอยูในอํานาจหนาที่ของกรมปศุสัตว หรือเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเพื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีที่ความ
ตกลงดังกลาวมีผลผูกพันรัฐบาล
การทํางานตรวจรางความตกลงระหวางประเทศทั้งสามขั้นตอนดังกลาว ใชเวลา ๓ วันทําการ
หากรางความตกลงมีความซับซอน หรือตองอานเอกสารภาษาอังกฤษจํานวนมากใหขยายเวลาไดไมเกิน ๕ วันทํา
การ ทั้งนี้ การดําเนินการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ ผูเขียนสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเพียงอาน
รางความตกลงแบบ scan reading ก็สามารถทราบไดวารางความตกลงดังกลาวกรมปศุสัตวมีอํานาจลงนามได
หรือตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยผูเขียนไดวางหลักเกณฑในการพิจารณารางความตกลง
ระหวางประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ มี ๔ หลักเกณฑ ดังนี้
๓.๑ พิ จารณาว าร า งความตกลงเป นหนั งสื อสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ ง ของรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ”
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“หนั ง สื อ สั ญ ญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ ง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีความหมายเชนเดียวกันคําวา “สนธิสัญญา” ตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)
และตามมาตรา ๒ ข อ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุงเวีย นนาว าดว ยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐ กับองคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the
Law of Treaties between States and International Organizations 1986) กลาวคือ เปนความตกลง
ระหวางรัฐกับรัฐ รัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง หากเปน
ความตกลงระหวางรัฐกับเอกชน หรือกับองคการเอกชนตางประเทศ ความตกลงดังกลาวไมเปนสนธิสัญญา
ตัวอยางเชน สัญญาสัมปทาน ลักษณะของสัญญาสัมปทานเปนความตกลงที่รัฐทํากับเอกชน แมรัฐตองผูกพัน
ตามสัญญา แตก็มิใชความผูกพันภายใตกฎหมายระหวางประเทศ แตเปนความผูกพันภายใตกฎหมายภายใน
ของรัฐนั้นเองหรือผูกพันภายใตกฎหมายภายในของรัฐอื่น ตามแตจะไดมีการตกลงกันไวเปนการเฉพาะ หรือ
มิฉะนั้นก็เปนไปตามหลักกฎหมายขัดกันภายใตกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล ความผูกพันตาม
สัญญาสัมปทานจึ งมิใช ความผู กพั น ตามสนธิสั ญญา และไม อยู ภายใตบั งคั บของกฎหมายระหว างประเทศ
อีกตัวอยางที่นาสนใจ คือ การลงนามรางปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว (UNIVERSIAL DECLARATION
ON ANIMAL WELFARE : UDAW) ระหวางกรมปศุสัตว กับ สมาคมพิทักษสัตวแหงโลก (World Society for
the Protection of Animals : WSPA) เปนการลงนามระหวางรัฐกับองคการเอกชนตางประเทศ จึงไมเปน
สนธิสัญญา เมื่อไมเปนสนธิสัญญาจึงไมเปนหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
หากรางความตกลงระหว างประเทศดั งกล าวเป นการลงนามระหวางรั ฐกั บ รั ฐ หรื อรั ฐ กั บ
องคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเปน สนธิสัญญา และเปนหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่งแลว จึงมาพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาตอไป
๓.๒ พิ จ ารณาว าร า งความตกลงระหว า งประเทศเปน หนั งสื อสั ญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติ
วา “หนั งสื อสั ญญาใดมี บ ทเปลี่ ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมี สิ ทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันทางการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความ
เห็ น ชอบของรั ฐ สภา ในการนี้ รั ฐ สภาจะต องพิ จ ารณาให แ ล ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ได รั บ เรื่ อ ง
ดังกลาว”
จากมาตรา ๑๙๐ วรรคสองดังกลาว หากรางความตกลงระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ จะตองสงใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
(๒) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา

กวางขวาง

๑๐
(๓) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง

(๔) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันทางการคา การลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
(๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
หากร า งความตกลงระหว า งประเทศ เป น หนั ง สื อ สั ญ ญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ ง
แตไมเปนหนังสือสัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ใหพิจารณาหลักเกณฑตอไป
๓.๓ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม
ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาคผนวก ก.๑) กําหนดใหเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการ
ระหวางประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การจัดทําความตกลงกับตางประเทศ
ที่ไมกอใหเกิดผลผูกพันตอรัฐบาลไทยเปนกรณีที่ไมเขาหลักเกณฑที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ก.๒)
หลักเกณฑในการวินิจฉัยวารางความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือไม ตองพิจารณาเนื้อหา
สาระในความตกลงโดยละเอียด หากมีขอบทที่แสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ และอยูภายใต บังคั บกฎหมาย
ระหว า งประเทศ ตั ว อย า งเช น มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การระงั บ ข อ พิ พ าทโดยให ใ ช ศ าลต า งประเทศ หรื อ
อนุญาโตตุลาการตางประเทศ กําหนดใหผูกพันงบประมาณของหนวยงานโดยมิไดตั้งงบประมาณไว แตหากถึง
ขนาดผู ก พั น งบประมาณอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ย อ มเข า ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ไดกลาวมาแลวในขอ ๒.๒ หากเปนความตกลงระหวางประเทศก็ตองยึดถือ
หลักปฏิบัติในฐานะที่เปนความตกลงระหวางประเทศ ตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา ๔ (๗)
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แตกอนที่หนวยงานตน
สังกัดจะสงความตกลงระหวางประเทศใหคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น ตองสงความตกลงดังกลาวใหกระทรวงการ
ตางประเทศพิจารณาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ประกอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๕ ตามนั ย หนั ง สื อ
ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวั น ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ (ภาคผนวก ก.๓) และตามนั ย หนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด
ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ภาคผนวก ก.๔) เมื่อกระทรวงการตางประเทศไดพิจารณาให
ความเห็นมาแลว จึงจัดทําหนังสือเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามรูปแบบ (template) ในระบบ
CAPNET (ภาคผนวก ก.๕) โดยจัดทําหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือดังกลาวตองระบุความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศในการตรวจพิจารณารางความตกลงดวย นอกจากนี้ ในขอเสนอของสวนราชการ
ตองระบุขอเสนอขอแรกวาขอความเห็นชอบในการลงนามความตกลงระหวางประเทศ ขอสองตองระบุวาให
บุคคลใดลงนามความตกลง หากบุคคลที่จะลงนามฝายไทยมิใชนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ก็จะตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Powers) ใหกับผูลงนามไปในคราวเดียวกัน
แตหากความตกลงระหวางประเทศดังกลาว ไมมีขอบทที่แสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ หรือ
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ กรมปศุสัตวหนวยงานตนสังกัดเจาของเรื่องที่มีฐานะเปนกรมซึ่ง

๑๑
เปนนิติบุคคลนั้น สามารถลงนามจัดทําความตกลงระหวางประเทศดังกลาวไดหรือไมอยางไรนั้น ใหพิจารณา
หลักเกณฑในขอตอไป
๓.๔ พิจารณาวาความตกลงระหวางประเทศสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม
การทํ าความตกลงระหว างประเทศ ระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ บาลไทยกั บ หน ว ยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ซึ่งไมมีขอบทที่แสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ แตเปนความรวมมือในระดับหนวยงานเปน
เรื่องการปฏิบัติการ และเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ ไมเกี่ยวของกับหนวยงาน
อื่น เชน ความตกลงเกี่ยวกับความรวมมือในรูปแบบตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอสนเทศ การแลกเปลี่ยนการ
เยือน บุคลากร เปนตน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น กรณีกรมปศุสัตว ทํา
ความตกลงระหวางประเทศกับหนวยงานรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ตองพิจารณาว าราง
ความตกลงดังกลาวสอดคลองกับภารกิจกรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคผนวก ก.๖) หรือไม อยางไร ตัวอยางเชน Secondment Agreement
ระหวาง Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation : CSIRO) กับ กรมปศุสัตว
(ภาคผนวก ข.๑) การลงนามดังกลาวมีผลผูกพันเพียงกรมปศุสัตวตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแก
เจาหนาที่จาก CSIRO เพื่อใหสามารถฝกอบรมและถายทอดความรูด านการพัฒนา recombinant vaccine
แก เ จ า หน า ที่ สํ า นั ก เทคโนโลยี ชี ว ภั ณ ฑ สั ต ว โดยมี ผ ลผู ก พั น งบประมาณระยะสั้ น ในโครงการฝ ก อบมเชิ ง
ปฏิบัติการดานการพัฒนา recombinant vaccine โดยใชเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย อีกตัวอยาง
หนึ่ง เชน Memorandum of Understanding ระหวาง กรมปศุสัตว กับ National Institute of Animal
Health ประเทศญี่ปุน (ภาคผนวก ข.๒) เพี่อดําเนินโครงการ “Epidemiological Research Collaboration
on Avian Influenza and Zoonotic Disease in Thailand and Neighbouring Countries” ซึ่งเปนความ
ตกลงทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ เชื้ อ ไวรั ส ต า งๆ เป น ความตกลงทางวิ ช าการด า นการสั ต วแพทย อยู ใ นภารกิ จ
กรมปศุสัตว เปนตน
ดังนั้น หากรางความตกลงระหวางประเทศดังกลาวไมมีขอบทที่แสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ
หรือไมอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ และสอดคลองกันภารกิจของกรมปศุสัตวตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยอมอยูในอํานาจของกรมปศุสัตวที่จะ
ลงนามความตกลงดังกลาวได
๓.๕ สรุป Flow Chart ขั้นตอนการทํางานตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
๑. รับเรื่อง
อานบันทึกขอความ และรางความตกลงอยางนอย ๓ ครั้งจนเขาใจ/
หากขอมูลไมชัดเจนหรือขอมูลยังไมเพียงพอ ใหหนวยงานตนเรื่องชี้แจงเปนหนังสือ
๒. นําขอมูลมาวิเคราะห
ตามหลักเกณฑการพิจารณาทั้งสี่ประการ ตามขอ ๒.๑-๒.๔
๓. สรุปเรื่องเสนอกรมปศุสัตว
เพื่อลงนามความตกลงระหวางประเทศ หรือเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ แลวแตกรณี

บทที่ ๔
ปญหาอุปสรรคในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
๔.๑ ปญหาดานภาษาที่ใชในการตรวจ
ความตกลงระหวางประเทศที่ผานการตรวจพิจารณาที่ผูเขียนไดตรวจพิจารณาทั้งหมดเปน
ภาษาอังกฤษ ผูตรวจรางตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับพอใช ระดับดี ถึงระดับดีมาก ซึ่งความตกลงแตละ
ประเภทจะมีความยากงาย ความซับซอน และความยาวของเนื้อหาสาระที่แตกตางกันไป จากขอจํากัดดาน
ภาษาที่ใชในการตรวจดังกลาว ทําใหการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศมีนิติกรผูรับผิดชอบอยูเพียงไมกี่
คน และในภายหลังเหลือเพียงผูเขียนเพียงผูเดียวที่สามารถตรวจรางความตกลงระหวางประเทศได จึงจําเปน
อยางมากที่ตองจัดทําคูมือใหนิติกรอื่นใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสามารถฝกฝนตรวจรางความตกลง
ระหวางประเทศได
๔.๒ ปญหาการตีความรางความตกลง
การพิ จ ารณาตรวจร า งความตกลงระหว า งประเทศ ผู เ ขี ย นได กํ าหนดหลั ก เกณฑ ในการ
พิจารณาไว ๔ ขั้นตอน ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ ๓ กลาวคือ
ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาวารางความตกลงเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม
ขั้นตอนที่ ๒ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม
ขั้ น ตอนที่ ๓ พิ จ ารณาว า ร า งความตกลงระหว า งประเทศมี ผ ลผู ก พั น รั ฐ บาลไทย ตาม
มาตรา ๔ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม
ขั้นตอนที่ ๔ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม
การพิ จ ารณาทั้ งสี่ ขั้น ตอนดั งกล าวข างต น ต องใช ห ลั กการตี ความ โดยในขั้ น ตอนแรกต อง
พิจารณาตีความว า รางความตกลงดังกลาวเปน หนังสือสัญ ญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง หรือไม ซึ่งตอง
เทียบเคียงกับ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสั ญญาระหวางรั ฐ กับ องคการระหว างประเทศหรือระหว างองค การระหวางประเทศด ว ยกั น
ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งไมมีความยุงยากในการตีความ
เมื่อเข าสูการพิจารณาในขั้นตอนที่สอง ตองตีความวา รางความตกลงดังกลาวเปน หนังสื อ
สัญญาอย างใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรื อไม ซึ่ งคอนขางมี ปญหาในการตี ความเนื่ องจาก
กฎหมายกํ าหนดความหมายลั กษณะกว าง และโดยหลั กแล ว ต องตี ความให ได ว าร างความตกลงระหว า ง
ประเทศไมเปนหนังสือสัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เนื่องจากหากเขาหลักเกณฑเปน
หนังสือสัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ก็ตองสงเรื่องใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ และ
ไมตองพิจารณาขั้นตอนที่สามและสี่ตอไป
หากตี ความแล ว ร างความตกลงไม เ ปน หนั งสื อสั ญญาอย างหนึ่ งอย างใดตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสองแลว จึงมาพิจารณาในขั้นตอนที่สามวา ความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือไม ซึ่ง
ตองพิจารณา ๒ หลักเกณฑ คือ มีขอบทที่แสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ และอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวาง
ประเทศ หากเขาหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง ก็ไมมีผลผูกพันรัฐบาลไทย หลังจากนั้นมาพิจารณาขั้นตอนที่สี่

๑๓
ควบคูไปกับขั้นตอนที่สาม คือ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศดังกลาวสอดคลองกับภารกิจของ
กรมปศุ สั ตว ตามกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการกรมปศุ สั ต ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(เดิมพิจารณาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙) รางความตกลงระหวางประเทศสวนมากที่ผูเขียนตรวจไมมีขอบท
ที่แสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ แตอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ ตัวอยางเชน Expression of
Mutual Agreement for the Twinning Brucellosis Laboratories in France and Thailand เปนการ
ลงนามระหวางหนวยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ และกรมปศุสัตวซึ่งเป น
หนวยงานของรัฐบาลไทย (ภาคผนวก ข.๓) Memorandum of Understanding ระหวางกรมปศุสัตว กับ
National Institute of Animal Health ประเทศญี่ปุน เปนความตกลงดานความรวมมือทางวิชาการ
(ภาคผนวก ข.๔) เป น ต น ส ว นร า งความตกลงระหว า งประเทศที่ มี ผ ลผู ก พั น รั ฐ บาลไทย ต อ งส ง เรื่ อ งให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ตัวอยางเชน การลงนามหนังสือแลกเปลี่ยน (Letter of Exchange) ระหวาง
กรมปศุ สัตว กั บ องคการโรคระบาดสั ตวร ะหว างประเทศ เพื่ อจัดตั้ งสํ านักงานยอยประจําภู มิภ าคเองเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต (OIE Sub-Regional Representation for South East Asia) (ภาคผนวก ข.๕)
Memorandum of Understanding between Members of the Association of South East Asian
Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) (ภาคผนวก ข.๖) ประเทศไทย
ในฐานะภาคีของอาเซียนตองมีผลผูกพันตามเงื่อนไขที่กําหนดในบันทึกความเขาใจดวย จึงเปนกรณีมีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาทั้งสองรางความตกลงดังกลาวขางตนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบนั้น มิไดมีผลผูกพันเฉพาะแตกรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยเทานั้น แตมีผลผูกพันใน
ระดับรัฐตอรัฐ จึงเปนกรณีมีผลผูกพันรัฐบาลไทยอยางเห็นไดชัด จึงตองเสนอเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘

บทที่ ๕
ตัวอยางการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
รางความตกลงระหวางประเทศที่ผูเขียนนํามายกตัวอยางไวในบทนี้ เปนความตกลงที่มีการ
ลงนามเปนประจําซึ่งมีรูปแบบเดียวกันเปนแบบฟอรมมาตรฐาน โดยนํามาพิจารณาเพียง ๒ ตัวอยาง
๕.๑ รางความตกลงระหวางกรมปศุสัตวกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations : FAO) (ภาคผนวก ข.๗)
กรมปศุสัตวไดดําเนินโครงการพัฒนาหนวยฝกอบรมนายสัตวแพทยนักระบาดวิทยาภาคสนาม
ตอเนื่อง (Field Epidemiology Training Program for Veterinarian, FETPV) มาเปนระยะเวลานานหลาย
ปตอเนื่องกั น โดยได รั บการสนับสนุน ดานการเงิ นมาใช ในการดําเนิน โครงการทั้ งหมดจาก FAO ซึ่งเป น
หน วยงานผู ให ทุน ในลั กษณะให เปล า แตต องลงนามในเอกสารความตกลง (Letter of Agreement)
ตามรูปแบบที่ FAO กําหนด ซึ่งเปนแบบฟอรมมาตรฐาน ดังนั้น ในการดําเนินโครงการ FETPV แตละป
กรมปศุสัตวจึงตองลงนาม Letter of Agreement ทุกครั้ง เพื่อรับการสนับสนุนดานการเงินจาก FAO มาใชใน
การดําเนินโครงการ FETPV ทั้งนี้ ใน Letter of Agreement ขอ ๗ การระงับขอพิพาท (Settlement of
Disputes) กําหนดเงื่อนไขไว ๓ ขั้นตอน ตาม a-c โดยในขอ a กําหนดใหการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการ
ตีความและการปฏิบัติตามความตกลงนี้ ใหทั้งสองฝายเจรจากันใหไดขอยุติ หรือโดยวิธีอื่นโดยการไกลเกลี่ย
โดยให แ ต ง ตั้ ง ผู ไ กล เ กลี่ ย เพี ย งหนึ่ ง คน การไกล เ กลี่ ย ให ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ก ารไกล เ กลี่ ย นของ
คณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (The Conciliation Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law) ในขอ b กําหนดใหกรณีไมสามารถระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยได ใหระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑการอนุญาโตตุลาการของ
คณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (The Arbitration Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law) โดยทั้งสองฝายตองผูกพันตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและคําชี้ขาดดังกลาวเปนที่สุด และในขอ c กําหนดกรอบระยะเวลาในการเขาสูกระบวนการ
ไกล เกลี่ ยและการอนุ ญาโตตุ ล าการและภาษาที่ ใช ทั้งนี้ เงื่ อนไขในการระงั บข อพิพาทดั งกล าวมี ผ ลผู กพั น
กรมปศุสัตวใหตองระงับขอพิพาทตามเงื่อนไขที่ FAO กําหนด ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาหากเกิดขอพิพาทขึ้นยอม
มีผลผูกพันในระดับรัฐบาล ดังนั้น โดยหลักการแลวการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศผูเขียนตองตัดการ
ระงับขอพิพาทที่ใหใชอนุญาโตตุลาการหรือศาลตางประเทศออก เหลือเพียงการเจรจาเทานั้น แตเนื่องจากการ
ลงนาม Letter of Agreement กับ FAO เพื่อดําเนินโครงการ FETPV ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาหลายป
แล ว มี ก ารลงนามความตกลงดั ง กล า วทุ ก ป อี ก ทั้ ง เงิ น ที่ FAO ให เ ป น การให เ ปล า และเป น ประโยชน กั บ
กรมปศุสัตวเปนอยางมาก อีกทั้งการดําเนินการโครงการ FETPV ไมเคยมีขอพิพาทเกิดขึ้น กรมปศุสัตวสามารถ
ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดใน Letter of Agreement ได จึงตองตีความวา Letter of Agreement
ไมมีผลผูกพันระดับรัฐบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกรมปศุสัตว
นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ FAO ใหการสนับสนุนดานการเงินกับกรมปศุสัตว
เพื่อสํารวจตลาดผลิตภัณฑ นม ภายใตโ ครงการความรว มมือเพื่ อการพั ฒนาธุร กิจ โคนมขนาดเล็ ก ระหวาง
กรมปศุสัตวกับ FAO ทั้งนี้ การใหเงินเพื่อมาใชในการสํารวจตลาดผลิตภัณฑนม กรมปศุสัตวตองลงนาม Letter
of Agreement (ภาคผนวก ข.๘) เชนเดียวกับการดําเนินโครงการ FETPV เอกสารเปนแบบฟอรมมาตรฐาน
ของ FAO อีกทั้งการดําเนินการดังกลาวเปนการใหเปลา การดําเนินงานตามโครงการสอดคลองกับภารกิจ
กรมปศุสัตว และกรมปศุสัตวไดลงนามความตกลงในลักษณะดังกลาวกับ FAO มาเปนระยะเวลาตอเนื่องมา

๑๕
หลายปแลว จึงตองตีความวา Letter of Agreement ไมมีผลผูกพันระดับรัฐบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับกรมปศุสัตว
๕.๒ รางความตกลงระหวางกรมปศุสัตวกับสํานักงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) (ภาคผนวก ข.๙)
กรมปศุสัตวไดลงนามความตกลงกับ IAEA ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๖๐๔/RO (IAEA Research
Contract No : 15604) ซึ่งใหการสนับสนุนโครงการวิจัย “Development of screening method for
detection of the presence of multi-residues of antimicrobial substances” ภายใตแผนงานของ
IAEA โครงการ “Development of radiometric and allied analytical method to strengthen
national residue control programs for antibiotic and anthelmintic veterinary drug residues”
โดยมีระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งตอมากรมปศุสัตวได
สงขอเสนอขอตอสัญญาโครงการ และตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ กรมปศุสัตวไดลงนามสัญญาตอโครงการ
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามขอ ๑๗ กําหนดใหการระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes) ที่เกิดจากการตีความ
หรือการดําเนินการตามสัญญาที่ทั้งสองฝายไมสามารถยุติขอขัดแยงได ใหเสนออนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอ
พิพาทตามหลักเกณฑของ UNCITRAL Arbitration Rules โดยมีอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งคน สถานที่
ดํ า เนิ น การอนุ ญ าโตตุ ล าการ ณ กรุ ง เวี ย นนา ประเทศออสเตรี ย และให ใ ช ภ าษาอั ง กฤษ คํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการเปนที่สุด ผูกพันทุกฝาย จากเงื่อนไขดังกลาวหากมีขอพิพาทเกิดขึ้นยอมมีผลผูกพันระดับ
รัฐบาล แตเ นื่องจากไดมีการลงนามความตกลงดั งกลาวมาก อนแลว เมื่อผูเขี ยนไดมาพิจ ารณาขอเสนอต อ
โครงการเพื่อขยายเวลาในการดําเนินโครงการตอไปอีก ๑ ป จึงตองอนุโลมตีความวาไมมีผลผูกพันระดับรัฐบาล
เนื่องจากกรมปศุสัตวไดดําเนินโครงการและลงนามสัญญาดังกลาวมาแลว แตหากผูเขียนไดพิจารณามาตั้งแต
ตนหรือเปนโครงการใหม ผูเขียนตองหยิบยกประเด็นดังกลาวมาพิจารณาและตองตีความวาการกําหนดเงื่อนไข
ดังกลาวมีผลผูกพันในระดับรัฐบาล
๕.๓ ศัพทที่พบบอย
การตรวจรางความตกลงระหวางประเทศมีคําศัพทภาษาอังกฤษที่หลากหลาย แตที่พบบอย
และจําเปนตองทราบอยางยิ่ง ผูเขียนขอนํามากลาวถึงเพียงบางคํา ดังนี้
- Recognizing แปลวา ตระหนัก มักเขียนไวในหนาแรกของความตกลงเพื่อเนนย้ําวาทุกฝาย
ใหความสําคัญอยางไร
- Definitions and Interpretations แปลวา คํานิยามและการตีความซึ่งอยูในสวนแรกของ
ความตกลง มั กพบในความตกลงที่ มีศัพทเฉพาะ หรือมีตัว ย อมาก จึ งตองกําหนดคํ านิย ามให ทุกฝ ายเขาใจ
ตรงกัน
- purpose แปลวา วัตถุประสงค ตัวอยางเชน วัตถุประสงคของบันทึกความตกลง (Purpose
of this Memorandum of Understanding)
- obligation แปลวา หนาที่ ในที่นี้คือหนาที่ของคูสัญญา (มิไดแปลตรงตัววาหนี้ อยางที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- revision, modification and amendment แปลวา การทบทวน เปลี่ยนแปลง แกไข ซึ่ง
จําเปนตองกําหนดไวในความตกลง
- confidentiality ในความตกลง แปลวา การรักษาความลับ ซึ่งจะกําหนดวาคูกรณีตอง
ปฏิบัติอยางไรในการรักษาความลับ (to observe the confidentiality and secrecy of documents and
information)

๑๖
- settlement of disputes แปลวา การระงับขอพิพาท ซึ่งจําเปนตองระบุไวในความตกลง
- effective date แปลวา วันที่ความตกลงมีผลใชบังคับ ถาเปนกริยาใช enter into force
หรือ to be effective on หรือ come into effect on เปนตน
- terminate แปลวา บอกเลิกความตกลง
- mutual แปลวา รวมกัน ตัวอยางเชน mutual agreement ความตกลงรวมกัน หรือ
mutually agree มีความเห็นพองกัน เปนตน
- duplicate แปลวา สําเนา มักพบในยอหนาสุดทายที่เขียนวา “Done in duplicate at ….
On this….. day of ….. in the year ….. in the English language.” แปลวา สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับใน
วันที่... ป... เปนภาษาอังกฤษ”
- prejudice แปลวา มีอคติ ทําใหเสียเปรียบ ในสัญญาหรือความตกลง มักอยูในรูปปฏิเสธ
เชน “...shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this
Memorandum of Understanding…” แปลวา ...ไมกระทบตอสิทธิและหนาที่ตามบันทึกความตกลง...
- implementation แปลวา การบังคับใช การดําเนินการ ตัวอยางเชน “...during the
period of the implementation of this Memorandum of Understanding…” แปลวา ในระหวาง
ดําเนินการตามบันทึกความตกลง
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